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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 21.11.2022

Sted: Hytta

Til stede: Liv McDowell, Camilla Loe, Laila Nagel (per telefon), Anne Kronen, Annika Berglund,
Merete Mørken, Ann Kathrin Kalvenes, Ann Karin Midtgaard

Forfall: Anita Helgesen, Kristin Aabø,

Dato: 2022-11-21

Sak nr. Sak Ansvar Frist
34/22 Status treningshall

● Sigurd, Nina og Ann-Karin har hatt en prat. Nina har bidratt
med noen tall, men Sigurd har ikke snakket med Kine ang.
GO Hallen og kostnadene rundt denne.

● Vi så på tallene som ble satt opp i 2019 (ligger vedlagt
referatet). Utgangspunkt:

○ Årlig leie til halleier: 400.000,-
Utgjør 33.000,- per måned

● Vi bør antagelig danne en stiftelse for å kunne få tilskudd og
at halleier (Wedel Jarlsberg) skal kunne få gunstig låneavtale

● Vi tror ikke det kommer til å bli noe rimeligere å vente
● Vi betaler 156.000,- for Gjennestad som kun er noen få

måneder av året
● Klubben har en del egenkapital å ta av. Alt dette bør nok

ikke benyttes, men gir en buffer i vanskelige situasjoner.
● Inntekter fra klubbens egne stevner er ikke tatt med i

budsjettet som er satt opp, og dette vil bli viktig for å få inn
gode inntekter

● Året bør deles i to i forhold til treningsavgiften - 1.jan-31.jul
og 1.aug-31.des

● Ann Karin tar en prat med Wedel Jarlsberg ang. vedtak som
nå skal ha blitt tatt, vilkår for leie og danning av stiftelse.

● For å komme videre med søknader for stønader, så må vi ha
et budsjett. Bør inn før høsten. Undersøkes utover våren.

● Sjekke litt med andre klubber som har hall hva de tar i
treningsavgifter når det nærmer seg.

35/22 Publisering av innlegg i klubbens grupper
● I en av klubbens grupper på FB har det blitt lagt ut et

innlegg som kunne tolkes som en uthenging av en annen
person i klubben. Var nok ikke ment på denne måten, men
det kan fort oppstå misforståelser og feil formuleringer.

● Vi bør legge moderatorer for gruppene som godkjenner det
som legges ut.
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Trenger ikke dette for Gjennestad gruppen hvor det kun er
spesiell info til de som har betalt.
Gruppelederne må ta ansvar for å opprette dette.

Diverse ● To saker som var meldt inn til dette møtet ble utsatt til
neste møte fordi Anita (kasserer) ble forhindret fra å
komme:

○ Årsmøte / budsjett
○ Dommerkonferanse, dekning av utgifter

● Det har blitt ytret et ønske fra noen i rallygruppa om kanskje
å kunne benytte en person som instruktør som åpenbart har
mye erfaring og kunnskap med hund, men som ikke har
noen formell instruktørutdannelse. Det ble derfor stilt
spørsmål om det er noen regel i klubben som sier at en
instruktør må ha utdannelse. Det ble bekreftet at det ikke er
noen regel som krever dette. Men vi må i tilfellet vente til
utetreningen starter igjen (pga. treningskontigent).

● Vi kan søke om støtte til stømregningen. Ann Karin sjekker
med Anita om hun har søkt om dette.

● Neste møte
○ Mandag 5. eller mandag 12.desember.

Anita må kunne, så Camilla sjekker med henne før
det evt. opprettes meningsmåling.

● Anita må sende ut tall for budsjett til alle gruppelederne
● Viktig at gruppelederne melder inn datoer for stevner og

kurs tidlig så vi får det i kalenderen.
Vedlegg 1. Treningshall THK - vurdering av hvilken halleie THK kan

finansiere (fra 2019)
2. E-post fra Nina Hansen til Ann Karin Midtgaard 1.september

2022
3. https://laanekalkulator.no/

Ref. Camilla Loe, 2022-11-21
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Vedlegg 1:
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Vedlegg 1 forts.:



5

Vedlegg 2:
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Vedlegg 3:


